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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

น้าํ พริกเผา
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ําพริกเผาที่ทําจากเครื่องเทศที่เผา คั่ว หรือทอด แลวเทา
นั้น อาจมีเนื้อสัตวผสมอยูดวย

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ น้ําพริกเผา หมายถึง ผลิตภัณฑพรอมบริโภคที่ทําจากเครื่องเทศที่เผา คั่ว หรือทอด แลว ไดแก พริกแหง
หอม กระเทียม แลวนํามาบดผสมใหเขากัน ปรุงแตงรสดวยเครือ่ งปรุงแตงรส เชน น้าํ ปลา เกลือบริโภค กะป
น้ําตาล มะขามเปยก อาจมีเนือ้ สัตวซงึ่ ผานการทําใหสกุ โดยการ อบ ตม เผา คัว่ หรือทอด บดผสมอยูด ว ย
หรือไมกไ็ ด เชน กุง แหง ปลาแหง ปลากรอบ ปลายาง หรือแมงดานา ทัง้ นีอ้ าจนําไปผัดหรือคั่วอีกครั้ง

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองมีสีตามธรรมชาติของน้ําพริกเผา มีสีสม่ําเสมอ มีกลิ่นรสตามสวนประกอบที่ใชทํา และปราศจากกลิ่น
รสที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นหืน
๓.๒ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิง่ แปลกปลอมทีไ่ มใชสว นประกอบของน้าํ พริกเผา เชน เสนผม ชิน้ สวนของแมลง ดิน ทราย และ
กรวด
๓.๓ วัตถุกันเสีย
หามใชวัตถุกันเสียทุกชนิด ยกเวนวัตถุกันเสียตอไปนี้
๓.๓.๑ กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก (คํานวณเปนกรดเบนโซอิก) ไมเกิน ๑ ๐๐๐ มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม
๓.๓.๒ กรดซอรบกิ หรือเกลือของกรดซอรบกิ (คํานวณเปนกรดซอรบกิ ) ไมเกิน ๑ ๐๐๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
กรณีที่ใชวัตถุกันเสียในขอ ๓.๓.๑ และขอ ๓.๓.๒ รวมกัน ตองไมเกิน ๑ ๐๐๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
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๓.๔ จุลินทรีย
๓.๔.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๔.๒ ตองไมมีราปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําน้ําพริกเผา ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุนา้ํ พริกเผาในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด ผนึกไดเรียบรอย ปองกันการปนเปอ นจากสิง่ สกปรกภายนอก
หรือความชื้น และไมดูดซึมไขมันจากผลิตภัณฑ
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของน้ําพริกเผาในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุน้ําพริกเผาทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ
(๒) ชนิดและปริมาณวัตถุกันเสีย (ถามี)
(๓) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(๔) ขอแนะนําวิธีบริโภค
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา หรือ วัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง น้ําพริกเผาที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือสงมอบหรือ
ซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และ
เครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมือ่
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๒ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาน้าํ พริกเผา
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวัตถุกันเสีย และจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธี
สุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ นํามาทําเปนตัวอยางรวม เมื่อตรวจสอบแลวตัว
อยางตองเปนไปตามขอ ๓.๓ และขอ ๓.๔ จึงจะถือวาน้ําพริกเผารุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางน้ําพริกเผาตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาน้ําพริกเผารุนนั้น เปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหตรวจพินิจ
๘.๒ การทดสอบวัตถุกันเสีย จุลินทรีย และน้ําหนักสุทธิ ใหปฏิบัติตามวิธีวิเคราะหที่หนวยตรวจสอบใชปฏิบัติ
อยูเปนประจํา
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ควรอยูในที่ที่จะไมทําใหน้ําพริกเผาที่ผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย
โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ควรสะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ ควรอยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมควรอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน สถานที่เลี้ยงสัตว
ก.๑.๒ อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ควรกอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความ
สะอาด และซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ ควรแยกบริเวณผลิตน้ําพริกเผาออกเปนสัดสวน ไมควรอยูใกลหองสุขา ไมควรมีสิ่งของที่ไมใช
แลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน ควรมีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับน้ําพริกเผา ควรทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทํา
ความสะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช ควรสะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปน
เปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการผลิต
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการผลิตน้ําพริกเผา ควรสะอาด มีคุณภาพดี ควรมีการลางหรือทําความ
สะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลิตภัณฑน้ําพริกเผา ควรปองกันการปนเปอนและการเสื่อม
เสียของน้ําพริกเผา
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือผูประกอบน้ําพริกเผา ควรเปนน้ํา
สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ ควรมีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุน ไมใหเขาในบริเวณผลิต
ก.๔.๓ ควรมีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลง
สูน้ําพริกเผา
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ผลิตน้ําพริกเผา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูน้ําพริกเผาได
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ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูท าํ น้าํ พริกเผาทุกคนควรรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน ควรสวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด ควรมีผา คลุมผม
เพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในน้ําพริกเผา ไมควรไวเล็บยาว ควรลางมือใหสะอาดหรือสวมถุงมือ
กอนสัมผัสน้ําพริกเผาทุกครั้ง
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